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 ملاذا هذا الكتاب؟!

 ال فهو معًنى، شيءٍ  كلٍّ  على يُ ْفِضي أنْ  حاولَ  الذي البشري   النشاطُ  ىو واليزال الّدين كان
ينُ  ولذلك ؛الطبيعيَّةِ  العلومِ  مثل بالقوانين يكتفي  والخيال والمجازِ  والطقوسِ  بالرموز مليءٌ  فالدٍّ

 في مجهوال مازال الذي الكون الكون، ىذا في الفاعلَّية شديدُ  تحر رٍ  سالحُ  وىذا والذوق،
 .جوانبو من الكثير

 الواقعَ  والروِحيَّ، والماديَّ  والالمرئي، الَمْرئيَّ  تشملُ  لإلنسان ُمْكَتِمَلة كِرساَلة والدٍّينُ 
 من يستطيعُ  كاِماًل  حياتيًّا منهًجا اإلنسانَ  تمنح واآلخرَة، الحياةَ  بيَّ،والغي االجتماعيَّ  التاريِخيَّ 

 غرَّاءَ  شريَعةٍ  ظل في واإلخاءُ  والتضحيةُ  اإليمانُ  شْرطُها التي السَّعادةَ  ،السعادةَ  يحقق أنْ  خاللو
 .ريب وال "اإلسالم" يمثلو المفهوم بهذا الدين ىذا ربانيَّة،

 ،-وإن كان ىذا ليس بمستغرب– األخالق أمام ومترددين عاجزين يقفون الملحدين إنَّ 
 من نوعين بين يميٍّز و على سبيل المثالفنيتش ماديٌّ، شيءٌ  وكأنها عنها يتحدثون فنجدىم
 والتمييز العنصرية تكتسب التقسيم ىذا أساس وعلى العبيد. وأخالق السادة أخالق: األخالق

 وأمثالو.، ومن ىنا يخرج ىتلر فكريًّا سنًدا العرقي

 الظروف أو والمكان بالزمان تتأثر أو تتغير أنْ  لها يمكن ال والجوىرية األصيلة األخالق إنَّ 
 إنها اختالفات، تطورىا ومراحل مسيرتها في يوجد ال األصيلة األخالقية فالنظم االجتماعية،

 فالمبادئ لذلك االختالفات؛ على تُ ْبنى التي والسياسية االجتماعية األنظمة عكس على
 .العالم أنحاء جميع في تتماثل األصيلة األخالقية
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 اإللحادية االدعاءات صدق ومدى اإللحاد نقد في متخصصةً  كانت وإنْ  الموسوعة وىذه
 ثالثة في تقعحيث  واألخالقي؛ الديني الوعي قضايامن  للكثير أيضا تتعرض أنها إال المختلفة،

 في تصب   لكنها ،الفرعية والنقاط المواضيع في فصل كل محتويات تتنوع فصال وعشرين
 .الملحدين على الرد   :وىو ،للموسوعة األصلي الموضوع في النهاية

هجمة اإللحادية الىو  تي دفعتنا إلصدارىا في مثل ىذا التوقيتاألسباب ال ولعل أىمّ 
الغريبة، وال يقل  اليا عنيفا في صورتو يتخذ طابعا قت ىذا اإللحاد الذي الشرسة على الدين؛

 .ي صورتو العربيةف شراسة وعنًفا
ا؛ تبثو الفضائيات، وتطرحو صفحات اإلنترنت دون دراسة اإللحاد واقعا حياتيّ  أصبحلقد 

ومع أن إطالق مصطلح )الظاىرة( على بيوتنا وجامعاتنا ونوادينا.  حقيقية واعية، ويُ َروَُّج لو داخل
سنحجم عن  إال أننا إلى دراسات إحصائية واجتماعية،اج يحت رةل المتناثيو ااألق مثل ىذه

من الناحية  ،ىذه القضيةوالتعامل مع المعالجة ، وندلف مباشرة إلى سبل ذلكالخوض في 
تصانيف المخصصة لإللحاد الجديد، في ظل خلو المكتبة العربية من الو  البحثية على األقل.
 تأتي ىذه الموسوعة.

 -على صغر حجمها-تتضمن  مدار عشر سنوات؛ حيثث المؤلف على خالصة بح إنها
لم تسمح لنا بوقت مماثل لما ينفق األحداث المتسارعة وتيرة أن إال  ًرا من النقاط الهامة.كثي

إال أننا سنظل ننظر بعين الناقد المدقق لهذا اإلصدار وغيره، في مثل ىذه األعمال الموسوعية. 
مزيد من األبحاث ت الحاجة ماّسة لما زالن طبعات، فتحرير في ما يلي مالتنقيح و الونتعاىده ب

 والدراسات وتكاتف الجهود.
 ت، على جهده في إخراج ىذا المصنف.الشكر موصول للدكتور الفاضل/ ىيثم طلع

خرج ىذا العمل ي بالتنسيق واإلعداد والمراجعة، لكيوكذلك إلى كل من ساىم من فريق العمل 
ىو هلل شهادة باقية على أن الكمال تب عليها النقصان، وتلك أعمال البشر ك إلى النور. غير أن

 في القراء أنْ  الَحَسنُ  مثل ىذا العمل لن يخلو من نقص أو خطأ، واألملُ  فإنَّ ، سبحانو وتعالى
 .الجميل الُنصح سبيل عيوبنا على هدوا لناالعذر، ويُ  لنا مسوالتي

 واهلل من وراء القصد وىو يهدي السبيل..                                         

 مركز براهين
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 عن املؤلف

خالل بحثك على قد مر عليك اسمو كون يمن الصعب أن ال 
الشبكة العنكبوتية عن كثير من النقاط المتعلقة بالحوار الدائر بين 
اإليمان واإللحاد، حيث أن بدايتو في ىذا المجال تعود إلى أكثر من 

 لتوصيل رسالتو إال وطرقو. عشرة سنوات، لم يترك خاللها بابا

ورغم أن عملو األساسي ىو الطب، لكن البحث في قضايا اإللحاد 
الالدينية وما يتعلق بهما ىو شغلو الشاغل منذ سنوات. قدم خاللها و 

بدأ و الكثير من المقاالت واألبحاث المنشورة عبر الشبكة العنكبوتية، 
عة الرد على الملحدين العرب( أتبعو رحلتو مع الكتب، بكتاب )موسو 

بعد ذلك بكتاب )كهنة اإللحاد: ىل تحولت دعاوى الالدينيين إلى 
 )العودة إلى اإليمان(.  مسك الختاموتية؟( ثم ديانة كهن

كان من المشاركين في مجلة "منتدى التوحيد"، وىي أول مجلة أيًضا  
متخصصة في الحوار اإللحادي اإليماني، وكذلك شارك في تأسيس 

، باإلضافة -وحاليا ىو عضو اللجنة العلمية للمركز-مركز ومجلة براىين 
ىذا  .اإللحاد العربيالكثير من منظري  إلى مناظراتو التي ال تتوقف مع

باإلضافة إلى موقعو الشخصي )اإللحاد في الميزان( والذي يحتوي على  
كثير من المواد النقدية لإللحاد والالدينية، وبرنامج )وىم اإللحاد( الذي 
يقدمو على قناة البينة على اليوتيوب، والكثير والكثير مما قد ال يتسع 

في موازين حسناتو لو أن يجعل عملو كلو فقط ندعوا اهلل المجال لذكره، 
 إلى يوم يبعثون.
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 .للغاية عميقة   قضية   على ،للغاية كسول   سطحي   حكم   ىو اإللحاد

 .حل إيجاد في بالفشل اعتراف ىو بل ،حلا  ليس اإللحاد

 .عقلي كمذىب لو التأسيس تم ،الشيطـان دين ىو اإللحاد

 .البشري للعقل متواصـل انتحـار ىو ،اإللحـاد

 قد بالذات اللحظة ىذه في فهو ،اهلل وجود يُنكر وأن يُلحد، أن ما شخص يقرر وعندما
 ىو وقيمو ومركزيتو اإلنسـان بسمو فاإليمان .وسموه ومركزيتو قيمتو وعن إنسانيتو عن تخلى
 قد التمرد ىذا الطبيعة، على التمرد من نوعاا ويعتبر وديناميكيتهـا، المادة حركة يتجـاوز إيمـان
 ىذا ابن ليس أنو وتشعره اإلنسان، ُتميز التي الوحيدة الخاصية يبقى لكنو ،نعمة أو نِقمة يكون
 .المادي العالم

 من نرتفع أننا لنا صَّح فإذا والشك، بالخوف معذب   ،راض   غيرُ  ،فـَْهُموُ  ُمتَعذر   ؛اإلنسان
 اإلنسان إن الحيوانات، عن نختلف ألننا فذلك الُمتع في باالستغراق وننحط المعاناة، خلل
 .نيوتن طراز على ُمفصلا  ليس الكون أن كما دارون، طراز على ُمفصلا  ليس

فيما ىو دون ذكائو الفطري أو ملكاتو  اإلنسانىذا قضت الحكمة اإللهية أن ُيختَبر وقد 
  .الفكرية بكثير ومع ذلك فشل في ىذا االختبـار خلق  كثير
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ـــــدما وجـــــد صـــــعوبة فـــــي بعـــــن األســـــ لة أنكـــــر وجـــــود  ــــــار وعن ــــــاس دخـــــل االختب بعـــــُن الن
 .االختبـار بالُكليـة

السابقة استخدم  بعُن النـاس دخل االختبـار وعندما وجد اختلفاا بين اختبـاره واختبـار األُمم
ألف سنة سيقولون ما ، وطبعاا بعد (ٔ) اأْلُوَلى﴾ نفس ُحجة فرعون وقال ﴿قَاَل َفَما بَاُل اْلُقُرونِ 

 بعُن النـاس دخل االختبـار وعندمـا وجد أجوبـة بعن األس لة يتنازع عليهـاو  بال األلفية الثالثة!

بعُن و  أس لة. أىل األديـان، لم يبحث عن اإلجابة األسلم بل بمنتهى الغرابة َحَكم بعدم وجود
والتزامات االختبـار ىو إنكـار النـاس دخل االختبـار ووجد أسلم طريقة للهروب من التكليف 

 .القضية بُرمتهـا

مختـار  بين أن  بعُن النـاس دخل االختبـار، واعترف بوجود الخير والشر، وأن اإلنسان ُحـر  
ومع ذلك تجاىل أنو ربما كان ىذا  يُقبل على الخير أو يُْدِبر عنو، يُقبل على الّشرِّ أو يُْدِبر عنو،

لحكمة وألجل وتكليف، وُضرب لو موعد  للقاء   ـان في األرضدليل على أن استعمار اإلنس
 رىيب  ُيحاَسُب فيو على ما قدَّم وأخَّر!

 .االختبـار سهل  جـداا، واإلعلن عنو َتمَّ على لسـان جميع الرسل بدون اتفاق ُمسبق بينهم
ُكنَّا َنْسَمُع َأْو نـَْعِقُل َما  َلْو   َوقَاُلوا﴿ وكما اتفقنـا أن نتيجة الرسوب في االختبـار ىي الهلك األبدي

  (ٕ) .ُكنَّا ِفي َأْصَحاِب السَِّعيِر﴾

العرش العظيم أن يوفق  ربَّ  العظيمَ  اهللَ ، أسأل ه الموسوعةمن أجل ذلك قمت بكتابة ىذ
 بهذه الموسوعة كلَّ باحث  عن الحق إلى الحق حيثما كان ثم يرضيو بو.

 المؤلف 

                                                           
 .1ٔطو:  (ٔ) 
 .ٓٔالملك:  (ٕ) 
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 األول الفصل

 ادواإلحلــ الدين بني األخالق
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 ااألخالق ليشـت ُمشحبــــــة عمميـ

ة، يمكننا أن نُعرِّف األخبلق األصيلـة بأنهـا سلوك قد يكون ضد المصلحة الشخصي
يُمثل قيًدا فاألخبلق غير النفعيـة ىي في األساس غير ُمربحة مـاديـا، وااللتزام األخبلقي 

"إن قصور اإلنسان في القوة ناتج عن التزامو األخبلقي"، فأي  لئلنسان، وكما قال نيتشو قديًما:
 صبًل في الزىد والتبتل والتعفف والتضحية؟ألذة يجدىا اإلنسان 

في  إن عظمة العمل البطولي ليست في نجاحو، حيث إنو غالًبا ما يكون غير مثمر، وال
ممكًنا فنحن ال  البد أن يكون وجود عالم آخر ،ما يكون غير معقول معقوليتو ألنو عادةً 

وطبًعا من الواضح أنهم ليسوا  نستطيع أن نعتبر األبطال المأساويين منهزمين بل منتصرين،
معنى مختلف عن ىذا المعنى  ؟معنى آخر فهل للوجود اإلنساني، منتصرين في ىذا العالم

  د؟النسبي المحدو 

ُمبررٍة بل غامضة بل  ة في جميع األديان ببل استثناء، وظلت طبيعتها غيرَ لقد ُوجدت التضحي
فهي تمثل ظهور مبدأ جديد مناقض  إنها في الحقيقة من نظام آخر ومن عالم آخر، ،غير عقلية

الحيوان، المصلحة والمنفعة حيوانية بينما التضحية  والمنفعة المعروف عند لمبدأ المصلحة
األفكار األساسية في الرقي االقتصادي بينما التضحية ىي إحدى  إحدى إنسانية، المصلحة

 األساسية في الدين، المصلحة أرضية بينما التضحية سماوية. المبادئ

تُقاس بالمعايير المادية الُمجردة وال تخضع  فبلبد أن يكون لؤلخبلق قيمة، ىذه القيمة ال
خبلقي والتضحية والُمُثل العليا إما أنو للقوانين الطبيعية في ىذا العالم، ذلك أن السلوك األ

 والُخبلصة إذا لم يكن اهلل موجوًدا فبل وجود ،لها معنى في وجود اهلل ليس لها معنى، وإما أن
 لئلنسان.

 أن يكون حيوانًا بريًئا فمنذ اللحظة التي ىبط فيها اإلنسان من السماء ال يستطيع أن يختار
إمـا خيـُِّر أو شرير، ال يوجد إنساٌن بريء  ة بينما اإلنسانفالحيوان بريء من الناحية األخبلقي-

بإمكانو أن يختار بين أن يكون حيوانًا أو إنسانًا، إنما اختياره  ، لم يكن-من الناحية األخبلقية
 إنسانا أو غير إنسان. الوحيد أن يكون
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الغامضة  وسفلو كان اإلنسان حيوانًا كامبًل لكانت حياتو بسيطة خالية من األسرار والطق
والمعتقدات والرموز، فبل يعرف الحيوان شيًئا من ىذا كلو، ألن غايتو القصوى توفير الحد 

 اللذات. األقصى من إشباع

مـاديًا لكنها  واألخبلق يكمن في داخلها قيمة التكليف اإللهي، فهي كما اتفقنا غيُر مربحةٍ 
ن خبلل المعاناة، وننحط باالستغراق في تستمد قيمتها من عالم آخر، فإذا صَّح لنا أننا نرتفع م

بقيمة األخبلق  إننـا أتينـا بُمقدمة من السمـاء نشعر ،فذلك ألننا نختلف عن الحيوانات الُمتع؛
 .داخل كل فرد منِّـا رغم اعترافنا أنها ماديـًا غير ُمجـدية

ضد  ،طبيعةال الحيـاة ضد ؛وأعود ألقـول: إن األخبلق تعني في صورتها النهائية الرائقة
فاألخبلق كاإلنسـان تماًما ال عقبلنية ال  .وىذا خبلصة ما ذكرناه آنفـًا ،ضد العقـل ،المـادة

وىي كمبدأ ال يُمكن وجودىـا بغير دين، أما األخبلق كممارسة فهذا  ،طبيعية أو ُقل فوق الطبيعة
شيء مع  في آخر، وعندمـا يُمارس الملحد األخبلق فهذا شيء جميل لكن ىذا ال يتسق شأن

 .اإللهي مذىبو بل فيو اعتراف ضمني بأن اإلنسان ليس ُمخيـًرا في رفض التكليف

، العالم األخبلق والدين يرتبطان معـًا بالعالم اآلخر األسمى، وال يوجد ما يربطهما بهذا
إلى قواعد للسلوك، واهلل  فاألخبلق في صيغتهـا األولى التي وىبها اهلل آلدم ىي دين تحول

 .ورثو اإلنسان األول ىو مصدر رأس المال األخبلقي الرىيب الذي وحده
اإلنسان بأنو  والُمحـرمات كاألخبلق تماًما ىي اأُلخرى ببل معنى وال عقبلنية لكن ال يشعر

يقولون فكيف تسنى  إنساٌن إال إذا تَرفع عنها وزىد فيها، فإذا كان اإلنسان ىو ابن الطبيعة كما
يتحقق إال بإنكار الحيوان الذي  الطبيعة؟ إن معنى حياة اإلنسان اللو أن يبدأ في معارضة 

 بداخلو.
 من ىنا نقول إنو ال معنى لئلنسان إال في وجود اهلل، فإذا كان اإلنسـان موجوًدا، فإن اهلل

أَْم  َشْيٍء َأْم ُىُم اْلَخاِلُقونَ  َأْم ُخِلُقوا ِمْن َغْيرِ ﴿والدين موجودان، ويبقى أن نستجيب لداعي الحق 
الخلق واألمر مًعا  والذي خلقنا سبحانو وتعالى لو (ٔ) ﴾َواأْلَْرَض َبل الَّ يُوِقُنونَ  َخَلُقوا السََّماَواتِ 

 (ٕ) تـََباَرَك الّلُو َربُّ اْلَعاَلِميَن﴾ وليس الخلق فقط ﴿َأالَ َلُو اْلَخْلُق َواأَلْمرُ 

                                                           
 .ٖٙالطور: (ٔ) 
 .ٗ٘األعراف:  (ٕ) 
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 األخالق بني اإلنشاى واحليواى

عن أن عظمة العمل البطولي ليست في نجاحو حيث إنو غالًبا ما  تحدثنا في المقال السابق
 يكون غيَر مثمٍر، وال في معقوليتو ألنو عادة ما يكون غير معقول البد أن يكون وجوُد عالٍم آخر

المأساويين منهزمين بل منتصرين، وطبعا من الواضح  ممكنا، فنحن ال نستطيع أن نعتبر األبطال
العالم فهل للوجود اإلنساني معنى آخر معنى مختلف عن ىذا  ىذاأنهم ليسوا منتصرين في 

 النسبي المحدود؟ المعنى

إن األخبلق كظاىرة واقعية في الحياة اإلنسانية ال يمكن تفسيرىا تفسيًرا عقلًيا، ولعل في 
والناس يتصرفون بشكل مختلف بعضهم مع بعض، ولكنهم  ذا الحجة األولى والعملية للدين.ى

عن العدل والحق والصدق والحرية والقيم العليا، بل وتظاىر  ئًما بطريقة واحدةيتحدثون دا
 والتخفي تحت قناع أخبلقي كل ىذا يؤكد حقيقة األخبلق. الفاسدين باألخبلق

يبرىن على قيمة األخبلق الصحيحة مثلما تفعل النقود  -أخبلقي وىو زيف-إن النفاق 
سلوًكا  مة، النفاق برىان على أن كلَّ إنسان يتوقع أو يتطلبللنقود القانونية الدائ المزيفة بالنسبة

 أخبلقًيا من جميع الناس اآلخرين.
:الهية واإلسادة والتمين

كاملة ال  يوجد في عالمنا الجواني عالم قوامو الُحرية واالختيارات المتساوية، وىي حرية
مع ضميره، وِقلٌة ىي التي  ، وكل إنساٍن يتوق أن يحيا في اتساقةتحدىا حدود طبيعية أو مادي

الجوانية، في  فالرغبة قد ال تتحقق ولكنها حقيقة في عالم قلوبنا، وىي واقعة في حياتنا ،تنجح
كامبًل في عالم الطبيعة، وىذه  المقابل ربما وقع الفعل بالخطأ ولم نْنِو أن نفعلو إال أنو حدث

 نسان والعالم.المبدئي بين اإل العبلقة بين النية والفعل تعكس التناقض

بالنتائج التي  أم ؟ىل نحكم على األعمال بالنوايا التي انطوت عليها ؛ىذا يثير سؤااًل مهما
ىو شعار كل أيديولوجية  ترتبت عليها؟ الموقف األول ىو رسالة كل دين، والموقف الثاني

 أيهما الحق وأيهما الزيف! ومن ىنا سيبدأ الصراع وستبدأ المنافسة ،مادية
أعمق ما في  ل دين أن ىناك مركًزا جوانًيا في كل إنسان يختلف عن بقية العالم وىويقرر ك

والنية خطوة إلى أعماق الذات، ففي العالم الجواني  ىذا الكائن اإلنساني أال وىو النفس.
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العالم الجواني يصبح عمُل اإلنسان عمبلً  أفعال كثيرة قد تحققت وانتهت؛ وبدون الرجوع إلى
ويؤكد ىيوم ذلك قائبلً: "إن الفعل ليس في ذاتو قيمة  الزائل، صدفة في العالم البرانيآلًيا مجرد 

الخلقية إلنسان علينا أن ننظر في داخلو؛ واألفعال فقط رموز على  خلقية، ولكي نعرف القيمة
 معايير مادية وباختصار فالنية جميعها ِملٌك لنا بينما يتوقف األداء على. (ٔ) الجوانية" الحياة

 مختلفة.
 لجان التقصي وجمع األدلة والتحقيق والشهود والبحث في مبلبسات القضية كل ىذه

نريد أن نعرف  معروف لكن فقط والفاعلُ  ارتكبتاألمور تقوم بها العدالة، مع أن الجناية قد 
بقوامها الجواني على مادية  ىل فعلها عن عمد وسبق إصرار أم ال، ىنا تكمن قيمة النية وتنتصر

ىذا في العالم البراني ويبقى العالم الجواني  عالم البراني النسبي، فالجناية تمت وانتهت لكنال
وىكذا تنتهي الجولة بانتصار العالم الجواني الحقيقي على  ،ىو الُعمدة واألساس في الُحكم

 النسبي وىذا بشهادة العدالة! العالم البراني

وفي حدود فهمو للخير، واإلنسان شريٌر ما أراد أن واإلنسان َخيـٌِّر ما أراد أن يكون خيـًِّرا 
فمدار القضية في عالٍم جواني روحي، وفي ىذا  يفعل الشرَّ حتى ولو بدا فيو خيٌر لآلخرين،

وىو حر شأنو كشأن اآلخرين، وبهذا يكون سارتر قد اختصر  العالم يقف اإلنسان وحده تماًما
 .(ٕ) أبرياء" ونبرياء وال مذنبلنا الطريق حين قال: "ليس في الجحيم ضحايا أ

 :التعميم والتذسيب

االحترام بل بدافع  بواسطة التعليم يمكن تشكيل المواطن الذي يُطيع القانون ليس بوازع من
المدرسة اإلنجليزية قبل خمسينيات  من الخوف أو العادة، وأشهر مدارس العالم في التربية وىي

، المملكة فقط، ىمج ورعاع خارجها لكنهم نببلء داخلالقرن المنصرم أخرجت أعظم النببلء، 
البريطاني في صحراء العلمين ليفجر األلغام  ال ننسى الفيلق الهندي الذي ألقى بو الجيش

البريطاني وىو يصعد على ظهر الهندي كي يمتطي  فماتوا عن آخرىم، والصور التي ُتظهر
واليقظة الروحية والهداية حركاٌت تتم في  عبأ.ليستا منتجاٍت تُغلف وتُ  فالفضيلة والرذيلة -جواده

تماًما، ال عبلقة لها بالصدفة أو الشرطية أو الوقائع إن  أعماق الروح، وتتم في ظروٍف متباينةٍ 
لئلنسان شاسعة، تكاد تكون ال نهائية، فهو قادر على أبشع أنواع الجرائم  المساحة الجوانية

 أنبل التضحيات. وعلى
                                                           

 (1) David Hume treatise, on human nature. 
 (2) jean Paul Sartere, huis clos in theatre. 
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ىو أن أخبلقيات  والسبب ملحدون على أخبلق ال يوجد إلحاد أخبلقي،وبينما يوجد 
اختفى في عالم النسيان، ولكنو  البلديني ترجع في مصدرىا إلى الدين دين ظهر في الماضي ثم

فعلو، فدفء الليل مصدره شمس النهار فما  ترك بصماتو قوية على تصرفات اإلنسان وردود
وحتى المجتمعات التي أعلنت فصل الدين  ؛ديني على األممال بالنا بآالف السنين من التأثير

 ضمًنا على وجود الموروث الديني. عن الدولة اعتمدت
 :القتن الشحيم

باإلنسان  جريمة ضد اإلنسانية، ألن فيهما حطًا (ٔ) يعتبر اإلخصاب الصناعي والقتل الرحيم
حجة علمية تمنع من ذلك  ال تُوجدإلى مستوى األشياء، ولكن العلم يعتبر ىذا شيًئا عاديًا، بل و 

 فالهوة كاملة والمقارنة مزعجة.
أن يكون خيـًِّرا أو يكون شريًرا ال يوجد  الحيوان بريء من الناحية األخبلقية لكن اإلنسان إما

حتى ولو أراد أن يكون كذلك فهو إما خيِّر أو شرير، وىنا  إنساٌن بريء من الناحية األخبلقية،
 .على األرض، قيمة أننا بشر مكلفون ولسنا حيوانات تكمن قيمة التكليف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
 .يرتاح حتى عضال مرض يشكو من قتل ىو الرحيم القتل (ٔ) 
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 الهاس ليشوا أحشاًسا يف سفض التلميف اإلهلي

تؤكد دائًما  والمادية لم يجعل داروين اإلنسان حيوانًا، ولكنو جعلو واعًيا بأصلو الحيواني،
ىذه يُفرق بينهما، وفي  على ما ىو مشترك بين الحيوان واإلنسان، بينما يؤكد الدين على ما

.يقول لك الدين انظر ماذا يفعل الحيوان  اللحظة بالذات يحدث االنشقاق بين المادية والدين
تتعفف، إنو يسعى للذة ويهرب من األلم فعليك أن تزىد  وافعل عكسو، إنو يتفاسد فيجب أن

 فقط ستشعر أنك إنسان وتعرض نفسك لؤللم ساعتها

للحياة  بلحدة ىو الحقيقة القاطعةإن رفض ىذا الموقف الحيواني حتى من أعتى الم
نحاول دائًما أن نرتقي  اإلنسانية، وأن أجدادنا ليسوا حيواناٍت بل بشًرا أتوا بمقدمة من السماء

 األرضية. مرة أخرى إليها بارتقائنا عن األفعال الحيوانية

الرفض نقمة أو  وىذا الرفض الذي يسميو ىوايتهيد باسم الرفض العظيم، قد يكون ىذا
 (ٔ) أنو ليس ابن ىذا العالم. مة، لكنو يبقى الخاصية الوحيدة التي ُتميز اإلنسان وتشعرهنع

 وكيف يلوى اإلنشاى ابو يزا العامل ويو يتمشد عميٌ؟

األخبلقية كأنو شيء  من الناحية الواقعية الحيوان كائن بريء بدون خطايا، محايد من الناحية
فمنذ اللحظة التي ىبط فيها اإلنسان من  ،كذلك أبًدا  من األشياء ببل تكليف أما اإلنسان فليس

يستطيع اإلنسان أن يختار أن يكون حيوانا بريئا، إنما اختياره الوحيد أن يكون إنسانا  السماء ال
 أو غير إنسان.

وىو عالم جواني  النية، وكما ذكرنا في المقال السابق فإن اهلل قد خلق داخَل كلِّ إنساٍن منا
ويستطيع اإلنسان في ىذا  ال التي يريدىا المرء سواًء نفذىا في عالم الواقع أم ال،تتم فيو األفع

وليست أفعال اإلنسان الخارجية إال  العالم الجواني أن يُقدم أنبل التضحيات وأخس البذاءات،
 "إنما األعمال  يذكرنا بالحديث المشهور للنبي صدى لما يتم في العالم الجواني، وىذا

وال موانع اجتماعية  اإلنسان داخل ىذا العالم الجواني حٌر تماًما، ال رقابة وال وصايةبالنيات"، و 
فاهلل ال  عليو ىذه الحرية الُمطلقة في العالم الجواني لكل فرد مّنا بها اعتراف ضمني بوجود اهلل،

اج وإنما نتاج خلق. فاإلنت ينتج وال يشيد وإنما يخلق، وليست الحرية نتاج تشييد أو إنتاج
بدون حياة جوانية، بمعنى أدق ذكاء  والتصنيع والتطوير يمكن أن يُنتجوا إنسانًا كامبًل لكن

 ىو مسخ بارد ال يقبل إنسان أن يوصم بو.  متحرر من وخز الضمير األخبلقي، وىذا الذكاء
                                                           

 (1) Alfred Whitead, “Science And The Modern World”, Free Press 1997. 
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إن اإلنسان ال يستطيع أن يكون بريًئا، إنما عليو أن يستخدم حريتو في أن يختار أن يكون 
 ًرا أو شريرا.خيـِّ 

 نادى نيتشو بالسوبر مان، واعترف أفبلطون أن للقوي حًقا على الضعيف، وإذا حذفنا

ِعرقًيا وقومًيا  المدخل الديني من حسابنا فسرعان ما يمتلئ المكان بأشكال من البلمساواة
الرأي واالستئساد وفرض  منطقية، واجتماعًيا، فالبلمساواة من الناحية المادية ممكنة جًدا بل

إشباع اللذة والُمتعة على حساب جماجم الضعفاء ىو عين العقل  بالقوة والقهر ومحاولة
غير متساوين،  وإذا لم يكن اهلل موجوًدا فالناس بجبلء وببل أمل المادية الُمجردة، بالحسابات

من  وىذا ىو تفسير وجود كثرة وتأسيًسا على الدين فقط يستطيع الضعفاء أن يطالبوا بالمساواة،
المال والصحة والعقل  المعاقين حول المساجد والمعابد، فهؤالء الضعفاء والفقراء في

ما يعرضونو أو يُبرىنون عليو،  والُمستبعدون من موائد االحتفاالت في العالم الذين ليس لديهم
أنهم متساوون بل ربما  ليس لديهم إال مدخل الدين وحسب الذي يبرىنون من خبللو على

 الدين في المساواة. حااًل عند اهلل من األصحاء، وىذا فيو برىان متكرر لقيمةأحسن 
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عو اإلميـاى باهلل اإلمياى باإلنشاى بذياًل

العامة  قام روسو بالتأسيس لئليمان باإلنسان؛ واإلنسان فحسب، وقد اقترح روسو اإلرادة
الخاصة، وبهذا يكون المجتمع  أو إرادة المجتمع، وأمام ىذه اإلرادة يتنازل اإلنسان عن إرادتو

اإللحادي، ومن رحم ىذا التصور نستطيع تطبيق  ىو الُمطلق المادي األوحد في النظام العلماني
يقول  حيث ال ُمطلق إال الشعب وال ِقيم إال ِقيم الشعب، الديموقراطية وُحكم الشعب بالشعب

ي مادي يقوم على تأليو الدكتور عبد الوىاب المسيري: "يدعو روسو إلى إقرار دين طبيع
 (ٔ) .فالمجتمع ىو الُمطلق العلماني الذي سيحل محل الُمطلق البلىوتي" المجتمع،

قوانين  الطبيعة لكن ىذا األمر يحمل في داخلو تناقًضا عجيًبا، فاإلنسان ُمسَتوَعٌب تماًما في
على سائر الكائنات، الطبيعة ىي قوانينو ِقيم الطبيعة ىي ِقيمو، وىذه الِقيم تسري عليو كما 

 مادي إلحادي ليس ىو المركز بل المركز ىو الطبيعة المادية وقوانينها فاإلنسان من منظور
الُمطلق األول، وىذا  وحتمياتها، وبالتالي سيحل محل مركزية اإلنسان مركزية الطبيعة باعتبارىا

صفَّى اإلنساُن على حد ، وبذا يُ -باإلنسان  مشروع اإليمان -يعني انهيار المشروع الهيوماني 
استيعابو تماًما ويسقط في ىيمنة المادية الحتمية، وقد  تعبير المسيري لحساب الطبيعة، وسيتم

فاكيبلف ىافل كل ذلك في عبارتو الرائعة حين قال: "حينما أعلنت  اختصر رئيس التشيك
اإلنساني"،  قد بُعدهأنها حاكم العالم األعلى، في ىذه اللحظة نفسها، بدأ العالم يف اإلنسانية

الطبيعة ىي الُمطلق وىي  فالفلسفة الهيومانية ضحت أول ما ضحت باإلنسان، وعادت العتبار
ىذه الشفرة بكفاءة غير عادية حينما  المرجع، فهي فلسفة ذاتية الهدم، وقد نجح ىتلر في فك

 داروين ونيتشو والطبيعة ال تحابي أحدا". وقد تبع في ذلك قال: "يجب أن نكون مثل الطبيعة،
 ودوركايم وفرويد.

ىتلر بالطبيعة  فالدولة العلمانية تُعبر عن القانون الطبيعي وتستمد شرعيتها منو، وقد آمن
مركزية اإلنسان، وداخل معامل  إيمانًا صارًما متعصًبا إيمانا يتسم بالشمولية الكاسحة، ورفضِ 

ويتم وضع كل منهما في غرفة مستقلة ويتم  حديثًا، ىتلر النازية كان يتم إحضار التوائم المولودة
التسخين أو التعذيب بل وحتى الموت، ومبلحظة اآلثار التي  أو تعريض أحد التوأمين للتبريد

 اآلخر لئلفادة من ذلك في علوم الطب، وكان يتم إبادة الغجر والسبلف تظهر على التوأم

                                                           
 .ٕٙص ،"وتناقضاتو االستنارة حركة فكر" المسيري، الوىاب عبد. د (ٔ) 
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الُحرة في استئصـال  ا عن إرادة الشعبواليهود واألقزام وغيرىم في أفران الغاز الهتلرية تعبيرً 
أصدر النازي قرارا بتعقيم م،  1933يوليو ٗٔ، وفي Useless Eaters األغيـار غير المفيدين

عالية من أشعة إكس حتى يفقدوا القدرة على  ألف شاب عن طريق تمريرىم على ترددات ٓٓٗ
بمـا تضر األجنة، وكان ىتلر مصابين بأمراض عصبية كثيرة ر  اإلنجـاب، فهؤالء الشباب كانوا

 ُتستخَدم من أجل الصحة العامة؛ ولذا( أدشاش) الغـاز والتعقيم ليست سـوى يقول إن أفران
اإللحاد والعلمانية  يصف بعض المؤرخين الفترة الهتلرية على أنها اللحظة النموذجية في تطبيق

 الشاملة والتفكيكية في أعلى صورىا.

نابعة من  ديموقراطية محترمة، وجميع قرارات النازي كانتوىتلر جاء إلى الحكم بطرق 
ويكفي أن ، أبعد حد ُحكم الشعب بالشعب(، وتنفيذىا كان ديموقراطًيا إلى( إرادة الشعب

الغجر والسبلف واليهود وىم في  تعرف أن الجنود األلمان كانوا ممنوعين من اإلساءة إلى
عني شكبًل من أشكال اإلساءة لحقوق اإلنسان ي طريقهم إلى الحرق في أفران الغـاز ألن ىذا

الضباط األلمان ألنو كان يحيط أسر الضحايا علمـًا بإعدام  وخدًشا لكرامتو وقد عوقب أحد
 . بوستال مفتوح بدالً من ظرٍف مغلق أقاربهم على كارت

 البحث عن السعادة اإلنسانية على األرض من منظور إلحادي ىو شكل من أشكال الغرور
وبداىًة ال يمكن  اني، وىو يعني القول بمركزية اإلنسان، وأن لو مكانًا خاًصا في الكون،اإلنس

 المادية. القول بوجود غائية إنسانية مستقلة عن الغائية الطبيعية أو

يتجاوز المادة،  وال يأتي اإليمان بمركزية اإلنسان وقيمتو وسموه إال باإليمان بُمطلق أعلى
موجوًدا، فالناس بجبلء وببل أمل  بحتة، فإذا لم يكن اهلل مسألة دينية فالمساواة بين البشر ىي

 .البة بالمساواةالضعفاء المط غير متساوين، وتأسيًسا على الدين فقط يستطيع
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 اىـــــمقاسنة بني اإلنشاى والالإنش

 (بني وثيقة حقوق اإلنشاى والعقاب الذيين)

اإلنسان  وأنو ُمكلف، أما المبلحدة فيرون أنول عن أخطائو ئيرى الدينيون أن اإلنسان مس
التغيرات في القوانين  بمنتهى البساطة إلى ُمجرد حيوان بيولوجي متطور يُمكن رد أخطائو

 عندىم ُمستهجنة. وبالتالي فالعقوبة القاسية ،الطبيعية والبيولوجية
خطيرة،  ارتكب جريمةويرى الدينيون أيضا أن عقوبة اإلعدام عقوبة ُتوقَّع على إنسان ُحر 

وإلقاَءه بعيًدا،  أما المبلحدة فيرون أن عقوبة اإلعدام تعني فك ُجزء فاسد من المجتمع
الفردية، بينما يتحدث المبلحدة  والدينيون يتحدثون بلسان العدالة والشخصية والمسؤولية

 بلسان المصلحة والمجتمع.
ُتذكرنا  ؛الثانية نرى تفسيًرا آلًيا ال إنسانًيافي الحالة  ،تفسيًرا إنسانًيا في الحالة األولى نرى

 بالتمهيد السماوي، والثانية ُتذكرنا بداروين والتطور والحيوان ودوركـايم. الحالة األولى
الحيوان أال وىو  العقاب الديني يتعامل مع أخطر قضية إنسانية وأىم ما يميز اإلنسان عن

الديني بنوع من المراسم  ن يرتبط العقابالحرية والمسؤولية والعدالة، ولذلك ال عجب أ
 والشعائر الدينية.

طبيعية صارمة، بل  من وجهة نظر إلحادية فاإلنسان ليس ُحًرا بل ىو خاضع لقوانين
واألخبلق نفسها محور العقوبة نسبية، إنو تصور الإنساني بحت. ولذا عندىم العقوبة ُمستهجنة 

 !ممكنأو بمعنى أدق البد من تخفيفها ألقصى حد 
العقاب  اإلنسان مسؤول، أما الحيوانات واألشياء غير مسؤولة، من ىنا َيكمن الفرق بين

ولذا فقد أكد ، المصائب الديني والتعديبلت اإللحادية المصلحية الحقوقية التي ُتَميُِّع أكبر
ىيجل مرات ومرات أن العقوبة ِمن حيث ىي قصاص تتسق مع الكرامة اإلنسانية لمرتكب 

اهلل،  فمسؤولية اإلنسان أمام غيره من الناس من وجهة نظر دينية ىي مسؤولية أمام ة.الجريم
لتقليد المحكمة اإللهية  وجميع القوانين والمحاكم في ىذا العالم ليست سوى محاولة شاحبة

 والعدالة اإللهية.
ب إن قضية المسؤولية وبالتالي المحاكمة والعقوبة ليس لها مكان في مستودعات المذاى

فالهدف من العقوبة من وجهة نظر إلحادية مجرد وقـاية تحسين تعويض، بينما الهدف  المادية،
 ىذا العالم شيء مشترك. من العقوبة من وجهة نظر دينية ليس بينو وبين
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وبين العالم المادي  فالعقوبة كاألخبلق تماًما غير مفيدة ِمن الناحية العملية، فليس بينهما
لهم، وكذلك العقوبة ليس لها  الصدق والتضحية كأخبلق ال قيمة عمليةأي ارتباط مصلحي، ف

 معنى مادي، فالجريمة مهما كان حجمها ىي من منظور إلحادي مادي آلي الإنساني ال تعدو
 أن تكون خطأ طارئا يمكن إصبلحو!

أما بالمنظور الديني فالعقوبة تستدعي غضب اهلل، وىي انتهاك لنظام أخبلقي، من أجل 
يستوجب الدين أن نعاقب اإلنسان الُحر، بينما في اإللحاد نحمي المجتمع من خطأ ذلك 
 الخبلصة أنو في العقاب الديني نعامل إنسانًا، بينما في اإللحاد نُعامل البلإنسان. طارئ.

 حقوق اإلنشاى قضية ميتافيزيقية حبتة ما دخن املمخذيو بًا؟

متساوون ىذا ممكن فقط إذا  فقولك إن البشر حقوق اإلنسان ىي قضية ميتافيزيقية بحتة،
خصوصية أخبلقية وليست حقيقة طبيعية أو  كان اإلنسان مخلوقًا هلل، فالمساواة بين البشر ىي

المادي أو الطبيعي أو العقلي ىم وببل شك غير متساوين،  مادية أو عقلية، فالناس بالمنظور
 . بالمساواةيستطيع الضعفاء المطالبة  وتأسيًسا على الدين فقط

للضعفاء  فالعالم المادي بطبيعتو يدخر ُكل المجاملة لؤلذكياء واألقوياء وُكل السخرية
والعجزة ىم أقل شيء  والبسطاء، فإذا لم تكن توجد أرواح إنسانية فإن الضعفاء والبسطاء

 نحتـاج إليو في ىذا العالم.
 حشية املشأة بني اإلسالم ونيويوسك

العالم التي تنادي بتحرير المرأة،  راديكاليات أكبر الجمعيـات فيجمعية سيدات نيويورك ال
المرأة إلى مرحلة ما بعد تحرير المرأة، حيث  مؤخًرا مرحلة تحرير الجمعيةوقد تجاوزت ىذه 

 .Feminismبالتمركز حول األُنثى  اتجهت اآلن إلى ما ُيسمى

 والموروثات الثقافية العتيقة. وىم ُيصورون المرأة وىي تمسك بالمطرقة في وجو الفلسفات
ستتجاوز مرحلة التمركز حول األُنثى إلى مرحلة ما  بتطبيق النظرية الديالكتيكية فإن ىذه الجمعية

 الرجال. يُعرف بالتخلص من

بالفعل بتوزيع  وكالعادة وكما قـالت إحداىن فإنها ستجد في اإللحـاد ما يُبرر مذىبها، وقامت
كاملة، فجينوم الذكور يحتوي على  الذكور إن ىو إال جينوم أُنثى غيرمنشور تقول فيو إن جينوم 
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ُأجهض على المستوى الجيني، ولكنو يسير على  شيء-مجموعة غير كاملة من الكروموسومات 
لذا يلهث الذكور وراءنـا للبحث عن مجموعة   ؛-أُنثى ناقصة قدمين ويسمونو ذكًرا وما ىو إال

 ى(.نثاألُ ) الكروموسومـات كاملة من

إن ىذا ليس تحريًرا للمرأة وإنما تثوير لها في مقابل الرجل وعزلها عنو، فالهدف من 
حركات تحرير المرأة ليس تحقيق مكاسب للمرأة وإنما توسيع لرقعة الخبلف بينها وبين 

 الذكور.

ىكذا ينظر ىؤالء إلى الرجال، لقد تحولت العبلقة بين األنثى والذكر من عبلقة حميمة 
تقدمو  والحنو إلى عبلقة فتاكة كل منهما يتربص باآلخر ليفتك بو ويُثبت دفء المشاعر يحيطها

 البيولوجي عليو.

داروينيــًا،  إذن ىذا النوع من العبلقة اإلرىابية التي تتبناىا تلك السيدات تم تبريرىا
رير ما تقوم وصراع الغابة يمكن تب ور البقاء لؤلصلح وصراع األنواعظيني وبمنو ر ور الداظفبالمن

 .(Feminismـ)بو حركة ال

نبلحظ أن  كل ىذا يحدث داخل المنظومة اإللحادية الداروينية الهيجلية المادية، بينما
رمًزا وسًرا وكائنـًا ُمقدسـًا،  اإلسبلم يُمجـد المرأة بدون النظر لهذه الدواعي الفتاكة، فقد جعلها

وبين الرجل عبلقة مقدسة، وأخذ من الرجل وجعل الجنة تحت أقدامهـا وجعل العبلقة بينها 
رُُكمْ :اللَِّو  وقال َرُسولُ  (ٔ) ،﴿َوَأَخْذَن ِمْنُكْم ِميثَاقًا َغِليظًا﴾ ميثاقًا غليظـًا على ذلك رُُكْم َخيـْ  "َخيـْ

رُُكْم أِلَْىِلي" بينما نجحت كل المؤسسـات التي نادت بتحرير المرأة في  .(ٕ) أِلَْىِلِو َوأَنَا َخيـْ
إنساني ُمميـز إلى حيوان جميل!، وىذا نبلحظو بشدة في طوابير  المرأة من كائن تحويل

 مؤسسات تحرير المرأة ىنـاك افتخـار دائم بعدد النسـاء البلتي تم انتزاعهن من الموديبلت. ففي

 اأُلسـرة إللحاقهّن بطـابور الموظفـات.

                                                           
 .ٕٔ :النساء (ٔ) 
 ، صححو األلباني.ٜٖ٘ٛسنن الترمذي:  (ٕ) 
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 ثبات القيم األخالقية عمى مذاس التاسيخ

البشر أو نزواتهم، فالخيُر خيٌر عند  فهي ال تعتمد على رغبات ال ذاتية،األخبلق موضوعيٌة 
والطالح، فاألخبلق تعتمد على شيٍء خارج الذىن  الصالح والطالح، والشرُّ شٌر عند الصالح

التي يريدىا لهذا العالم، ولها غرضية كونية يُفترض فيها  البشري، تعتمد على إرادة اهلل
 .بشر ورغباتهمعن أفكار ال االستقبللُ 

واإليماُن بقضايا مثل أن للحقيقة  وعي، والقيُم األخبلقية يعتنقها كلُّ إنساٍن بوعي أو بغير
نحو الخير كامن في العالم، ىذا  االتجاهالنهاية، وأن  قوة، أو أنو البد أن ينتصر الخير في

 شعور غامض بأن العالم نظام أخبلقي غائي. االعتقاد ُمستمد من
العدل  إن الكذب أفضل من الصدق أو إن الظلم أفضل من :مة من األُمم تقولوال توجد أُ 

والشر، لكن يبدو  أو إن الخيانة أفضل من األمانة، وربما كان من الصعب إيجاد تعريف للخير
اهلل ويعتنقو جميع البشر في كل زمان  أن التعريف السليم للخير ىو الفعل الذي يتطابق مع إرادة

 (ٔ) .ومكان
لئلنسان  فالقواعد العامة لؤلخبلق ال يختلف عليها اثنان في الوجود، وىذا من قبيل أن

عينين وفًما، لكن قد تختلف السلوكيات األخبلقية الفرعية بين األمم وتبقى في النهاية القاعدة 
األخبلقية ثابتة راسخة وفي نفس الوقت يظل اختبلف السلوك خاضًعا للقاعدة من منظور آخر، 

قاعدة الحشمة أفضل من التبرج واألمانة أفضل من الخيانة قاعدة عامة مستقلة ال  فتظل
تختلف عليها أُمة من األُمم، وقد تختلف األعراف لكن في النهاية تظل القيمة لها وجود 

 خارجي ال يخضع لرغبات البشر أو نزاوتهم.
قانون التعفف ىل  العدالة أو ولذا لو سألنا أيَّ إنساٍن وقلنا لو: ىل قانون األمانة أو قانون

وىكذا نعم،  باإليجاب ىو قانون سليم بين جميع البشر سليم بين جميع األمم؟ فإنو يقول
يعتنقها الناس جميًعا بوعي أو بغير  يكون ىناك إجماع جواني على أن القيم األخبلقية ُمطلقة

ار، واإلنسان إما ُمقبٌل على أفعالو على ىذا المعي وعي، وكل إنسان يستشعر أنو ُملزٌم أن يقيسَ 
 قيمة التكليف. الخير أو الشر، وىنا تكمن

  ؟سؤال مهم: لماذا على اإلنسان أن ُيحب جاره يراودنيوفي النهاية 

                                                           
 األمم ألن: "المقدس الكتاب يقول وكما ألنفسهم، ناموس ىم لهم ناموس ال الذين وحتى عنهم رغًما ىو لؤلخبلق البشر اعتناق (ٔ) 

 يظهرون الذين ألنفسهم ناموس ىم ناموس لهم ليس إذن فهؤالء الناموس في ىو ما بالطبيعة فعلوا متى ناموس عندىم ليس الذين
 .ٗٔ -ٔ رومية "قلوبهم في مكتوبا الناموس عمل
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 ملارا يشتخين أى يلوى التششيع إحلـادًيا 

 حتى يف دولة ُممخذة؟

على وجو األرض ىو تجسيـد  التشريع في صورتو الرائقـة ىو قـانون إلزامي، وأي قـانون
، وعليو فإن القانون الذي يُعطي المواطن -الُمحترمة طبعـًا أنا أقصـد القوانين-لضمير اإلنسـان 

 ليس قانونا.  حق التصفيق للطبقة الحاكمة
لكن ما ىو سبب التشريع؟ ولمـاذا اإلنسـان ىو الحيـوان الوحيـد الذي يحتـاج إلى تشريع؟  

الغـابة التي نشـأ  الطبيعة ابن الغابة يتمرد على الطبيعة ويتمرد على قانون اإلنسان ابن ولماذا
 منهـا، ويضع تشريعا يحد من مصلحتو الشخصية؟ 

يرفض أن يكون حيوانًا يحكمو تشريع  لماذا يتمرد اإلنسان على مصيره الحيواني؟ لماذا
النجاسة  توجد عنده أفكار فالحيوان مصلحي جًدا منفعي جًدا حساباتو مادية بحتة، ال ؟الغابة

األخبلقيـة، لكن اإلنسان  والقداسة، ال يعترف بوجود الخير والشر فهو بريء تماما من الناحية
بريٌء من الناحية األخبلقية، حتى ولو  ليس كذلك اإلنسان إمـا َخيـٌِّر أو ِشريٌر ال يوجد إنسانٌ 

 أراد أن يكون كذلك.
العودة إليو، إنو   ال يذكر عنو شيًئا اآلن لكنو يحاوللقد استقر في وعي اإلنسان أن لو أصبلً 

فيها على األرض، وكـأنو قد  في رحلة البحث عن الفردوس المفقود، منذ اللحظة التي ىبط
وال يجد قيمة لحياتو إال بالبحث عن الطريق  استقر في وعيو أنو كان فيو يومـًا ما ثم طُرد منو،

 .فهو في شعور دائم بتفاىة الدنيا وضآلتها الحق حتى يعود إلى ىذا الفردوس
نفـخ اهلل فيهـا من روحـو في الجسـد األرضـي  ُمنـذ تلك اللحظـة التي ،فمنذ التمهيد السماوي

الصراع، الصراع بين اإلنساُن إال في ىذا الصراع ومن أجل ىذا  بدأ الصراع، وال يحيـا ؛المادي
الصراع  ،الُعليـا لمادي برغبـاتو وشهواتو وبين الُمثـلالصراع بين الجسـد األرضي ا ،الروح والجسد

منـاص منو، وعلى الرغم من أن الُمثل العليـا  بين الخير والشرو المصلحة والواجب، إنو صـراع ال
البرىنة عليها عقليـًا فهي تأتي دائًما ضد المصلحة الشخصية ضد  والقيم الُعليـا ال يمكن

 .نقها ويؤمن بها بوعي أو بغير وعيميع يعتالمادة، إال أن الج اإلنسان ضد
ُمخيَـًّرا في رفض التكليف اإللهي، ويبدو أن ىذه القيم البلمصلحيـة تستمد  نسـان ليسفاإل
او  من عالم آخر، تستمد قيمتها من حسابات ُأخرى ال عبلقة لها بالحسابات المادية قيمتها

سيستنهـا  التشريعات على وجو األرض التي استنها اإلنسـان قديمـًا وتلك التي وجميع .الحيوانية
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مستقببًل مصدرىا واحد مصدرىـا محاولة التوفيق بين الروح والجسد والمصلحة والواجب 
بقيمهـا الُمطلقـة بحيث ال تتعارض مع  والضمير والشهوة مصدرىا محاولة تطبيق األخبلق

"القانون يعتمد على األخبلق  أكبر قانونّي العالم: ىوجو جريتوس متطلبات الجسـد؛ لذلك يقول
 ."نىو المصدر األعلى للقانو  واهلل واألخبلق فحسب،

وجو األرض  ولو استوعبنـا الفقرات الماضيـة سنستوعب جيًدا جميع مصـادر التشريعات على
على -الجبـل مثبًل في نطاق التوفيق بين المصلحة والواجب؛ وفي ىذا اإلطار ال تصلح موعظة 

أقول ال تصلح أن تكون تشريعـًا بل ىي ساقطة  -االرتقـاء إليهـا الرغم من أنهـا ُتمثل ِقمة يصعب
تحول  التطبيق، فهي معنى ضيق من معاني التشريع يصلح لكهنـة فريسيين متشددين حتًما في

تصلح كتشريع ُمطلق  الدين عندىم إلى رسوم ومظـاىر، كذلك الواقعية الشديدة في التوراة ال
 . إنمـا تصلح لمعاقبـة العصـابات اأُلمميـة

بِمثـاليـة األديـان اأُلخـرى تلك  وِمن ُىنــا يأتي اإلسبلم ال ليؤكـد الُحب اإلنجيلي، وال لُيطـالب
وال ليطالب بواقعيـة التوراة المؤلمـة،  اإلحبـاط وعدم الشـعور باألمن، المثاليـة التي تؤدي إلى

المُمـارسة العمليـة، لكن ليطالب  والبد تنـاقض بـَيِّـن بين الرغبـات والواقع بين النظـرية وبين فهنـاك
  (ٔ) بتشريع إنساني.

والُمثـل الُعليـا؛ لذا فاإلسبلم ىو  فلقد استطـاع اإلسبلم أن يـوازن بين الُمتطلبـات المـادية
فيـو  في اتسـاق مع بيئتـو؛ ألنيعيش من خبللو  الدين الوحيـد الذي يستطيع اإلنسـان أن

 اشتراكيتـو الخـاصة.

                                                           
 ال لكنو للفضيلة يدعـو المبلحم ألبطال فيو مكان ال واقعي دين فهـو والرومانسيين، للشعراء تروق ال قد جوانب اإلسبلم في (1) 

 ىذه وبسبب اهلل، بوحدانية التام الوعي تبلغ لم لكن األلوىية عن بالحيوية مفعم مفهوم بها المسيحية المقـابل في الُزىـد، ُيكـرس
اإلنجيـل  وروحـانية التوراة واقعيـة فيو فاإلسبلم المجامع، ثالوث سبيل في التوراة بتوحيد المسيحية ضحَّت األلوىية فهم في الخاصية

َتغِ ﴿ ارَ  اللَّوُ  آتَاكَ  ِفيَما َوابـْ نـَْيا ِمنَ  َنِصيَبكَ  تَنسَ  َواَل  اآْلِخَرةَ  الدَّ  حاالت في عنهـا غنى ال التي بالعيـن العيـن فيـو( ٚٚالقصص) ﴾الدُّ
 .التوحيـد أديـان أنقى ظـل أنـو إال اإلسبلم لها تعـرض التي النكبـات كل من وبالرغـم ،"للتقوى أقـرب تعفو وأن"وفيو  ـة،ُمعين
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 هاع الضمري املشتقن عهذ املالحذةإسقاط ق

 ؟األخالق ال حتتاج إىل ديوين 

الشهوات، وأن الدين يقوم على  يدعي المبلحدة أن الضمير المستقل يكفي لكبح جماح
لئلنسان كفيٌل بذلك دون أن الضمير المستقل  حسن، ويعتبرونمعاقبة الظالم ومجازاة المُ 

 الضمير المستقل ىو الذي يكون الوازع األخبلقي لديو ذاتيا. .ترىيب أو ترغيب

على  يقول علماء النفس إن الضمير المستقل في الجنس البشري ال تتعدى نسبتو واحدا
 . اجتماعية األلف بل وغالبية ىذه النسبة يكون الضمير المستقل لديها بسبب دوافع

يعتبرون العقاب ىو المانع الوحيد للدوافع وحيل  م األبحاث والمراجع العلميةبل في أعظ
بل وال يذكر شيء بخصوص الضمير المستقل ألن نسبتو ال يتم التعويل عليها في  التوافق

 التشريعات.

يعتبرونو قوة بيولوجية نفسية داخل الفرد  (Incentive) ثوفي أحد التعريفات الشهيرة للباع
إلشباع أو إرضاء رغبة محددة، كما أن ىذه القوة تستمر في  القيام بنشاط معين تستحثو على

وطبًعا القوة البيولوجية تشمل جميع أنواع  سلوكو حتى ُيشبع رغبتو ىذه. دفع الفرد وتوجيو
 الشهوات.

ولذا  مام الدافع والحاجة والتوتر والحافز والمثير تتحول إلى فيضان كاسح.أوالشهوة 
على الشهوات والغرائز وشطحات وىبلوس الفكر الفاسد أشبو ما  التي وضعها اإلسبلمفالقيود 

الفيضان المدمر وتحويلو إلى قنوات محكمة وترع منظمة ومواعيد معلومة،  تكون بتهدئة ذلك
 الوسيلة تتحول الصحاري إلى حقول زاىرة وترتقب منها الجني الحلو من الحبوب وبهذه

يحرقها ويحولها إلى صحاري  في تعاملو مع الغرائز اإلنسانية فإنو ال كذلك اإلسبلم ،والفواكو
المخيف؛ بل ينظمها ويحول االنطبلق  جرداء قاحلة، وال يتركها على فيضانها وتدافعها

فقد حرم اهلل الزنا وأحل الزواج .حرم الربا وأحل البيع  الفوضوي إلى انسياب دقيق رقيق
 وىكذا.

فإن الدول الدكتاتورية  ما على مستوى األمم والمجتمعاتىذا على مستوى األفراد، أ
على كل تصرف من تصرفات الشعب محاِفظة  ُتضخم جانب السلبية لتضمن السيطرة الكاملة
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اإليجابية إلى  الديموقراطية تبالغ في تضخيم جانب الفردية على سلطانها الدكتاتوري، والدول
ظالًما، كما تبيح ما يسمونو الحريات  ناس استغبلالً درجة تبيح استغبلل الفرد القوي لغيره من ال

الشخصية إلى حد يثير الفوضى، ولقد نـََفذ اإلسبلم إلى ىذين الخيطين المتقابلين فصحح 
تضع كل شيء في نصابو الحق فتبدو األمور طبيعية منطقية ال عوج فيها  معيارىما بهمة فريدة

 انحراف. وال

مطلقة شمولية تحدد اإلطار العام وتهذب االتجاه اإلنساني والدين اإلسبلمي وضع نصوًصا 
"ال ضرر  في الحديث الصحيح:  فقد قال رسول اهلل عموًما في تعاملو مع معطيات الحياة،

 (ٕ) "اإلثم ما حاك في صدرك وكرىت أن يطلع عليو الناس" :وفي حديث آخر (ٔ) وال ضرار"
 الطريق. إنها ُأطٌر عامة تهذب حياة الناس وتبين لهم

لكن في المقابل لو تصورنا مجتمًعا يقوم على المادية البحتة، وعلى ما آلت إليو خبرات 
 الناس فإنو الهبلك ال محالة، فما المانع من إبادة أُمم بأكملها لتنقية العرق أو تطهير األجناس؟

 كان يحاور محمد اسماعيل المقدم قال في أحد أشرطتو إنو عندما الدكتورأن  وأذكر
قال اإلنجليزي: ألسنا نحن فا فقال لو الشيخ: لكن أليست ىذه أفعال حيوانات؟ إنجليزيِّ 

 فعبًل؟ حيوانات

 المادي قد صهر العقول، وبالبعد عن منبع الطهر والنقاء الديني يتحول اإلنسان إن الطابع
. حياة األنعام حذرنا من -سبحانو وتعالى -إلى حياة بهيمية ال محالة، وىذا ما حذرنا منو اهلل

 تهارج"ويبقى شرار الناس؛ يتهارجون فيها  حين قال:  وىو عين ما حذرنا منو رسول اهلل
إال اإلحالة إلى الماوراء وال ينقذ البشرية من تيو المادية  (ٖ) ."الحمر؛ فعليهم تقوم الساعة

َلُهُم اأَلْمُن َوُىم  ِإيَمانـَُهم ِبظُْلٍم ُأْولَِئكَ منها القيمة والمعنى ﴿الَِّذيَن آَمُنوْا َوَلْم يـَْلِبُسوْا  فنستقي
 (ٗ) .مُّْهَتُدوَن﴾

                                                           
 والدارقطني. ماجة ابن رواه حسن حديث (ٔ) 
 .ٖٖٙٗصحيح مسلم:  (ٕ) 
 . ٖٜٕٚصحيح مسلم:  (ٖ) 
 ( .ٕٛ: األنعام) (ٗ) 
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 خامتة

 - المسيري الوىاب عبد الدكتور أىداىا القصة ىذه موسوعتي بها أختم رائعة قصة ىذه
 وتنقيب بحث في عمر من أضاع عما لو تسليةً  -اهلل رحمو -حمدان جمال للدكتور -اهلل رحمو

 الرقى يريد عربي مفكر لكل القصة ُأىدي بدوري وأنا العربي، للقارئ وإفادة وتصنيف وقراءة
 دائب كورو مدينة يف يعيش فنان ىناك كان: القصة تقول المسلمة أمتو ألبنـاء والريادة

 إلى الفنان ىذا توصل وقد عصا يصنع أن لو تراءى مرة وذات الكمال إلى للوصول المحاولة
 فال الكامل العمل أما الكمال إلى بعد يصل لم الذي الفني للعمل مكون عنصر الزمن أن

 األمر استلزم لو حتى النواحي جميع من كاماًل  عملي سيكون لنفسو فقال أبًدا، الزمان يدخلو
 ألنَ  الخشب من قطعة عن باحثًا الغابة إلى التو في فذىب حياتي، في آخر شيًئا أصنع أَّل 

 الخشب قطعة عن يبحث كان وبينما مالئمة، غير مادة من يصنع أن يمكن ّل الفني عملو
 وقضوا، الهرم منهم نال إذ عنو التخلي في تدريجيًّا أصدقاؤه بدأ األخرى، تلو العصاة ويستبعد

 عليو أضفت السامية وتقواه وإصراره لغايتو فوفاؤه واحدة، لحظةً  العمر بو يتقدم فلم ىو أما
 يطلق أن إّل يسعو ولم طريقو عن الزمن ابتعد الزمن يهادن لم وألنو أزليًّا، شبابًا علمو دون

 جميع من المناسبة العصا الفنان يجد أن وقبل عليو، التغلب يمكنو لم ألنو بعد؛ عن الزفرات
 العصا، لحاء لينزع أكوامها أحد على ىو فجلس عتيقة أطالًّل  كورو مدينة أضحت النواحي

 اسم فكتب نهايتها بلغت قد الحاكمة كاندىار أسرة كانت المناسب الشكل يعطيها أن وقبل
 العصـا تنعيم من انتهائو ومع ذلك، بعد عملو استأنف ثم العصا بطرف الرمل على أعضائها آخر

 العصا طرف في المعدنية الحلقة يضع أن وقبل القطبي، الدب في كالبا النجم يعد لم وصقلها
 وضع وحينما مرت، قد السنين آّلف كانت الثمينة باألحجار رأسها يزين أن وقبل لوقايتها
 لتصبح ناظريو أمام بغتة العصا تمددت حين الدىشة اعترتو العصا على األخيرة اللمسة الفنان
 العالم إلى ىذا صنيعو ودخل العصا، ىذه بصنعو جديًدا نسًقا صنع لقد تًرا، المخلوقات أجمل
 أكثر وأَسرٌ  مدن محلها حلت ولكن قديمة، وأَسرٌ  مدن صنعو أثناء في زالت وقد مرة، ألول
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 أن رأى لتوىا سقطت التي النجارة أكوام قدميو عند تكومت وقد اآلن الفنان رأي وقد جالًّل،
 القليل، إّل الوقت من يمر لم وأنو وىم، مجرد كان ولعملو لو بالنسبة السابق في الوقت مرور

 .رائعة تكون إّل للنتيجة يمكن كان فكيف صافيًّا نقيًّا فنو وكان صافية نقية عملو مادة كانت

أنني اعتمدت حشد ربما كان سيصبح حجم ىذه الموسوعة أضعاف حجمها الحالي لو 
استغرقت مني ُعشر ما استغرقت من وقت، ولكن ىذه الموسوعة يمكن  الموضوعات، ولما

لملحدين اعتبارىا تجربة حيـاة، تجربة أكثر من عشر سنوات قضاىا كاتبها مع اإللحـاد وا
، وربما أقرأ كتابًا كاماًل فال أخرج منو يوعيين والالدينيين والالأدريينوالماديين والليبراليين والش

  .إّل بعبارة واحدة تفيدني في بحثي

وبعد سنوات من البحث والحوار والجدال والخصام والوفاق خرجت بأبحاث ونتائج، 
ي والتنقيح فيما بينها وضبطها وإخراجها آثرت جمع مقاّلت وقرارات،مقدمات وبراىين، أدلة 

العربي عسى أن تضيف جديًدا للمكتبة العربية سائاًل المولى تبارك وتعالى أن يهديني  للقارئ
وأن يهدي بي، وأن يجعلني سببا لمن اىتدى، وّل يسعني في الختام إّل أن أعتبر كتابي ىذا 

  .سوني من دعوة بظهر الغيبُجهد الُمقل أطلب من اهلل مغنمو وأخشى مغرمو فال تن

                                                 

     ىيثم طلعت علي سرور .د

ىـ 1349في منتصف شهر رمضان سنة   

 

http://kotob.has.it



- 355 - 

 

 الفهشس

 

 

 

 

 4  .................................................................... لماذا ىذا الكتاب؟ 

 6  ...........................................................................  عن المؤلف

 51  .............................................................................. مقدمة 

 ولالفصل األ

 األخالق بني الذين واإلحلـاد

 51  .......................................................  تالخقا  لسـت  ُمبحـتتتتتتة عميسً األ

 53  .......................................................  األلخقا  حسن اإلنـان والـسوان

 56  .......................................... ا في رفض التكيسف اإللهيالناس لسـوا أحبارً 

 01  ............................................... اإليمان حاإلنـان حديقا عن اإليمتان حاهلل 

 00 ........................................................   اإلنـان والقاإنـانمقارنة حسن 

 01 ......................  حقو  اإلنـان قضسة مستافسزيقسة حـتة ما دلخل الميـدين حها؟ -

 01 .................................................  حبية المبأة حسن اإلسقام ونسويورك -

 03  ............................................... ثبات القسم األلخقاقسة عيى مدار التاريخ 

  04  ........................ ؟ حتى في دولة ُميـدة إلـتاديالماذا يـتـسل أن يكون التشبيع 

  06  ........................................... إسقاط قناع الضمسب المـتقل عند المقاحدة

http://kotob.has.it



- 350 - 

 

 الفصل الثاني

 ؟!حب لنـا اإلحلـادـمـارا أن

  15  ....................................... نموذجا(  إسماعسل أدىم)كل ميـد حكتاية   ءورا

 13  .......................................................................  مادلسن موراي

  16  ................................................  وجماعة النامبقاعيستاء ماجدة المهدي 

 25  ............................................................ اإللـتتتتادو  الدينحسن المبأة 

 الفصل الثالث

 املاسكسيـة والذين

 22  ....................................................................  ؟!ماركـي مـيم

 27  .................................................... الُمـيم الماركـي يسـتاري ل أسئية

 35  .........................................  في الِفكب الماركـي (فائض القسمة)نقد نظبية 

 32  ...................................................  نقد نظبية أسبقسة المادة عيى الفكب

 33  .....................................................................  نقد أزلسة المادة

 35  ............................................................... تاريخ الشسوعستة األستود

  41  ....................................................................  غبائب الشسوعسة

 42  .......................................................  الـل اإلسقامي لمشكية الفقب

 الفصل الباحع

 وسـداسوين والتط

 45  ........................................... الببىتان ىنتا: اإلنـتان والديناصور عاشتا معتا 

 47  ......................................  نزسدوكوسذاجة ريتشتارد  وحش الـباجستي الطتائب

http://kotob.has.it



- 351 - 

 

 51  ................................................................... مع داروين اضـك

 53  ......................................................... نظبات في الطبستتعة والكتتتتتون 

 65  .................................................................. عجائب المخيوقات

 الفصل الخامس

 خشافة عمش اللون وجحمه

 66  ......................................................................... الجزء األول

 70  ......................................................................... الجزء الثاني

 73  ........................................................................ الجزء الثالث 

 551  ....................................................................... الجزء الباحع

 الفصل الـادس

 املالحذة والوثنية

 553  ..............................................  العصوركل اإللـتاد مصدر الوثنسة عبب  

 557  ............................................  الصهسونسة عقسدة إلـادية ولسـ  توراتسة

 503  ..............................  المختار؟ىل استـق السهود قديمتا أن يكونوا شعب اهلل 

 506  .................................................... الوىم اإللـادي و الديانة الجسنسة 

 515  .................................................... لخقاص األنبستاء ولخقاص الوثنسستن

 الفصل الـاحع

 ِفشق املالحذة

 513  .....................................................  (إسقتتتاط ِمن الدالختتل)لقاأدرية ا

 515  ....................................................................  !إلتو القادينسسن

http://kotob.has.it



- 352 - 

 

 517  .......................................  خاإللـاد لعبة عقيسة في القشبة الخارجسة ليم

 521  ........................... ( وجتود ليـتمستة المادية اإللـتاديةال ) ااإلنـان لسس ُمـستب 

 520  ...................................................  اإللـتتتاد الُمجتبدو الدين الُمجتبد 

 524  ...................................................... تشتتاؤم اإللـتاد و  تفتتاؤل الدين

 525  .....................................................................  الهسبزو  سارتب

 الفصل الثامن

 اجلينـات واإلحلـاد

 531  ....................................... نـبة التشاحو في الجسنات حسن اإلنـان والقبد 

 531  .........................................................  لخدع المقاحدة الداروينسون

 534  ............................................. الجسنتات و  والـسواناتالشذوذ الجنـي 
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 061  ...............................................................  التـدي حالمعجزات
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 066  ...............................  ؟صبة ىما شبط إفادة العيم الضبوريىل البؤية والمعا

 071  ........................  ؟ات اإللو ومعبفة الغاية من الخيقىل العقل كاف لتـديد صف
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 276  .................................................... تولد األمم رواقسة وتموت أحسقورية

 277  .....................................................................  معضية الخسب

http://kotob.has.it



- 301 - 

 

 315  ................................. ؟ ىل يمكن أن تنشأ األلخقا  دالخل مجتمع إلـادي

 312  .................................... مقارنة حسن اإلنـان البدائي وأكثب الـسوانات تقدما

 313  .............................................................. كنسـة الميـد فولتسب 

 314  ..................................................... األلخقا  مبهاة أصـاب األديان

 خامتة

 317  ............................................................................  لخاتمة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://kotob.has.it



- 305 - 

 

 

http://kotob.has.it



 بسم هللا الرحمن الرحیم
 

 تم تحمیل الملف من

ÊbÌÜ¸a@Ú„äb‘æ@ÚÓfl˝é¸a@ÂÌánËæa@Újnÿfl 
The Guided Islamic Library for Comparative Religion 

http://kotob.has.it 

http://www.al-maktabeh.com 

 
 

 

 

مكتبة إسالمیة مختصة بكتب االستشراق والتنصیر 
 .ومقارنة االديان

PDF books about Islam, Christianity, Judaism, 
Orientalism & Comparative Religion. 

 
 التنسونا من صالح الدعاء

Make Du’a for us. 

http://kotob.has.it/
http://www.al-maktabeh.com/
http://www.al-maktabeh.com/ar/rss.php
https://www.twitter.com/guidedlibrary
https://www.facebook.com/guidedlibrary

	001.pdf
	002.pdf
	003.pdf
	004.pdf
	005.pdf
	006- مقدمة.pdf
	007.pdf
	008- الأول.pdf
	053-Epilogue.pdf
	054-Index.pdf



